
ผลการดําเนินงาน

วันท่ีจดทะเบียน 27 พฤศจิกายน 2545   

สัดส่วนลงทุนตามประเภทการลงทุน สัดส่วนการลงทุนตามระยะเวลา

ตราสารท่ีมีการลงทุน 5 อันดับแรก (% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) :

4ความเส่ียง
ระดับ
ปานกลาง
ค่อนขา้งต�า

กองทนุเปดิบวัหลวงตราสารหนี้เพ่ือการเลีย้งชพี

สัดส่วนการลงทนุ

MONTHLY FUND UPDATE

ขอ้มูลสถิติกองทนุ
มูลคาทรัพยสินสุทธิ (NAV)  :
มูลคาหนวยลงทุน  :
จำนวนจัดตั้ง  :
Portfolio Duration  :

ลานบาท
บาท
วัน
ป

9,680.20
14.9194

7,125
2.44

  AIMC CATEGORY  Mid Term General Bond    FUND CODE     BFRMF
  BLOOMBERG CODE  BFRMF:TB        MORNINGSTAR RATING OVERALL  

Aligned • Alongside • Always

กองทุน
3 เดือน 6 เดือน ตั้งแตตนป

% ตามชวงเวลา

การจัดการ ผูดูแลผลประโยชน นายทะเบียนหนวยลงทุน คาใชจายอื่น รวมคาใชจายทั้งหมด

% ตอป

% ตอป

1 ป 3 ป 5 ป 10 ป ตั้งแตจัดตั้ง

BFRMF

เกณฑมาตรฐาน

ความผันผวนของผลการดำเนินงาน

-1.48% -1.41% -1.40% -1.34% 0.51% 0.86% 1.73% 2.07%

-1.25% -1.30% -1.28% -1.06% 1.06% 1.37% 2.16% 2.55%

1.76% 1.33% 1.44% 1.02% 0.95% 0.77% 0.75% 0.78%

เปรยีบเทียบผลการดําเนินงานแต่ละชว่งเวลากับกองทนุประเภทเดียวกัน (เปอรเ์ซน็ไทล์)

ค่าธรรมเนียมเรยีกเก็บจากกองทนุ (% ต่อปีของ NAV)  (โปรดอ่านขอ้มูลเพ่ิมเติมได้ท่ี หนังสือชีช้วนส่วนสรปุขอ้มูลสําคัญ)

ผลตอบแทนอยูระหวางอันดับ*

ความผันผวนอยูระหวางอันดับ**

ระหวาง 75 
ถึง 95 ของกลุม

ระหวาง 75 
ถึง 95 ของกลุม

ระหวาง 75 
ถึง 95 ของกลุม

ระหวาง 75 
ถึง 95 ของกลุม

ระหวาง 75 
ถึง 95 ของกลุม

ระหวาง 75 
ถึง 95 ของกลุม

ระหวาง 75 
ถึง 95 ของกลุม

ระหวาง 75 
ถึง 95 ของกลุม

ระหวาง 25
ถึง 50 ของกลุม

ระหวาง 95 
ถึง 100 ของกลุม

ระหวาง 25
ถึง 50 ของกลุม

ระหวาง 25 
ถึง 50 ของกลุม

--

- -

บรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ จำกดั (มหาชน)   
บรษิทั ซพี ีออลล จำกดั (มหาชน)   
บรษิทั โตโยตา ลสีซิง่ (ประเทศไทย) จำกดั   
บรษิทั เบอรลี ่ยคุเกอร จำกดั (มหาชน)   
บรษิทั โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี ่จำกดั (มหาชน)

สูงสุดไมเกิน

เก็บจริง

 0.6688 0.0428 0.1284 1.3001 2.1400 
 
 
 0.3210 0.0268 0.1284 0.0185 0.4946 
 

นโยบายการลงทุน  กองทนุลงทุนระยะปานกลางและระยะยาวในตราสารหน้ีเงนิฝาก หรอืหลักทรัพย

 หรอืทรพัยสนิอืน่ หรอืการหาดอกผล โดยวธิอีืน่ตามทีส่าํนกังาน ก.ล.ต. กาํหนดให

 ลงทนุได ทัง้นีก้องทนุอาจลงทนุใน Structured Note เฉพาะทีม่ลีกัษณะเปน

 ตราสารหนีท่ี้ผูออกมสีทิธใินการบงัคบัไถถอนคนืกอนกาํหนด (Callable) หรอื

 ตราสารหนีท้ีผู่ถอืมสีทิธเิรยีกใหผูออกชาํระหนีค้นืกอนกาํหนด (Puttable) และ 

 Derivatives ทีแ่ฝงอยูในStructured Note ทีเ่ปน Callable/ Puttable Bond

 ดงักลาว

นโยบายปนผล ไมมีนโยบายปนผล
เหมาะกับนักลงทุน กองทุนรวมนี้เหมาะสมกับผูลงทุนท่ีตองการลงทุนแบบผูกพันระยะยาวเพื่อ
 การเลีย้งชพีหลงัเกษยีณอาย ุและสามารถรบัความเสีย่งไดในระดบัปานกลาง
 คอนขางตำ่โดยหวงัผลตอบแทนทีก่องทนุจะไดรบัจากดอกเบีย้หรอืกำไรสวนเกนิ
 จากการลงทุนในตราสารหนี้ และเนื่องจากเปนกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ 
 ผูลงทุนจึงควรลงทุนตอเนื่องเปนระยะเวลาไมนอยกวา 5 ป จนครบอายุ 55 
 ปบริบูรณ เพื่อสิทธิประโยชนทางภาษี

ความเสี่ยงจากการลงทุน นักลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากมูลคาเงินลงทุนลดลง หรือไดรับเงินลงทุนลาชา
 เนือ่งจากความผันผวนของตลาด การท่ีตลาดขาดสภาพคลอง รวมถงึผูออกตราสาร
 หรือผูค้ำประกันไมสามารถชำระคืนเงินลงทุน และหรือจายดอกเบ้ียตามที่ระบุ
 ในตราสารที่ลงทุน

สูงสุดไมเกิน

เก็บจริง

การขาย การรับซื้อคืน การสับเปลี่ยน

ค่าธรรมเนียมเรยีกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทนุ (% ของมูลค่าซือ้ขาย)  (โปรดอ่านขอ้มูลเพ่ิมเติมได้ท่ี หนังสือชีช้วนส่วนสรปุขอ้มูลสําคัญ)

ถือครองนอยกวาหรือเทากับ 1 ป : 0.50
(ขั้นต่ำ 50 บาท)
ถือครองมากกวา 1 ป : 50 บาท ตอรายการ

ถือครองนอยกวาหรือเทากับ 1 ป : 0.50
(ขั้นต่ำ 50 บาท)
ถือครองมากกวา 1 ป : 50 บาท ตอรายการ

ภายในบริษัทจัดการ : ไมเรียกเก็บ
กับบริษัทจัดการอื่นๆ กรณีเปนกองทุนตนทาง : 200 บาทตอรายการ
กรณีเปนกองทุนปลายทาง : เทากับคาธรรมเนียมการขาย

ภายในบริษัทจัดการ : ไมเรียกเก็บ
กับบริษัทจัดการอื่นๆ กรณีเปนกองทุนตนทาง : ไมเกิน 200 บาทตอรายการ
กรณีเปนกองทุนปลายทาง : ไมเรียกเก็บ

0.50

ไมเรียกเก็บ

ภาพแสดงความเคล่ือนไหวของราคาหน่วยลงทุนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน

NAV 

เกณฑมาตรฐาน
13.50

9.00

18.00

พฤศจิกายน 2545 พฤษภาคม 2565มิถุนายน 2555

Morningstar Rating Overall จัดทำโดย Morningstar / CG Scoring คือ ระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทย 
ผูลงทุนตองศึกษาและทำความเขาใจลักษณะสินคา ขอมูลสำคัญ นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานกอนตัดสินใจลงทุน 

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ตราสารหนี้
ภาครัฐ 
ภาคเอกชน
เงินฝาก/บัตรเงินฝาก
อื่น ๆ

AA
A+
AAA
A
AA+

8.06%
6.65%
5.50%
3.34%
2.70%

99.30%
44.03%
53.97%
1.30%
0.70%

คืนเมื่อถวงถาม
ภายใน 1 เดือน
ภายใน 1-3 เดือน
ภายใน 3-6 เดือน
ภายใน 6-12 เดือน
ภายใน 1-3  ป
3 ปขึ้นไป

3.22%
11.56%
10.28%
9.31%
3.60%

25.93%
38.61%

*อันดับตนๆ ผลตอบแทนดี
**อันดับตนๆ ผันผวนนอย

เกณฑมาตรฐาน คือ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ป วงเงินนอยกวา 5 ลานบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชยขนาดใหญ ไดแก ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย สัดสวน 10.00% , 
ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดสวน 25.00% , ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1 - 3 ป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 
สัดสวน 25.00% , ผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความนาเชื่อถือของผูออกตราสารอยูในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดสวน 15.00% , 
ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 3 - 7 ป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดสวน 25.00%


